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DUGNADEN

ST.HANS FEST 25. JUNI

Takk for innsatsen ved dugnaden 7. mai!
Med god deltakelse og fin stemning ble
området vårt gjort i stand og pyntet for
sommer og nasjonaldag! Takk til dere som
kokte kaffe og stekte vafler med mer!

Miljøkomiteen
planlegger
St.Hansfest
igjen. Den er bestemt til nærmeste lørdag
som er 25. juni. Sett av dagen og bli med
ved midtsommerbålet!

LEKEPLASSENE

HUNDELUFTING

I vinter har det vært en komite i arbeid
for å planlegge arbeidet med å oppgradere
og sikre lekeplassene våre. Komiteen har
nå levert sin innstilling, og styret er i gang
med å innhente anbud og sette i gang arbeidet med lekeplassene. Særlig på lekeplassen i svingen skal terrenget nivelleres.
Sans skal byttes ut, det skal legges duk under sandkassene og lages avgrensing med
trestokker. Det planlegges også hvordan vi
skal erstatte eller reparere den store sklia.
Vi håper å komme fort i gang med arbeidet
slik at det blir ferdig tidlig på høsten.

På generalforsamlingen kom det frem at
noen hundeeiere (fra borettslaget eller andre steder?) på kvelden slipper hundene
løs til lufting på barnehagens område. Slikt
skal selvsagt ikke forekomme! Samtidig
minner vi om hundeposer. Kast dem i søplebøtta og ikke ut i terrenget.

VEDLIKEHOLDSARBEID

GRUS I HAGEN

I følge Bevarplanen for borettslaget skal
det i år være kontroll med og reparasjon
av takrenner og nedløp, og av maling og
takstein. Det starter med befaring av fagfolk for å se hva som må gjøres. Deretter
vil skader og mangler bli utbedret.

Skal vi ha snørydding i Ulvefaret, må vi
også finne oss i at det havner strøsand i
hagene våre

SKADER
Vi minner om at skader på bygg og felles
grøntanlegg omgående skal meldes til styret.

BRANNSLUKNINGSKURS
Styret planlegger et brannslukkingskurs i
regi av Brannvesenet. Dette skal vi komme
tilbake til så snart dag og tid er fastsatt.

STYRET- Navn og adresser:
Dag Thorkildsen, leder, Ulvefaret 116
Ina Tandberg, nestleder, Ulvefaret 94
Anita Tangerud, Ulvefaret 102
Håkon Selnes, Ulvefaret 90
Anfinn Kolberg, sekretær,Ulvefaret 126

